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 عندما تعطل

مناء! ال�سيا�سة الإ

1.4 مليار دولر توقفها اخلالفات

»املقاول اللبناين« تفتح ملف العمالة مع وزير العمل واملعنيني



كلمة

عن هدر 4.� مليار دوالر!

التحليل  ف�����ي  وال���غ���رق  ال���دخ���ول  م��ن دون 

����ش���رات���ي���ج���ي، ي��ك�����ش��ف ه��ذا  ال�����ش��ي��ا���ش��ي والإ

العالقة  تلك  اللبناين«  »امل��ق��اول  م��ن  ال��ع��دد 

قت�شاد، ويظّهر  �شكالية بني ال�شيا�شة والإ الإ

النتائج ال�شلبية، اإن مل تكن الكارثية، التي 

ي اإقت�شاد اأن يتكبدها ما مل حتزم 
ميكن لأ

قت�شادية  الإ خياراتها  ال�شيا�شية  ال�شلطات 

منائية. جتماعية والإ والإ

 1،4 ملي�������ار  دولر ه�������ي  قيم�������ة القرو��������ض 

ختالف ال�شيا�شي  منائية املوقوفة  ب�شبب الإ الإ

ح�������ول م�������ا اإ�شطل�������ح عل�������ى ت�شميت�������ه )على 

الطريقة اللبنانية(  »ت�شريع ال�شرورة« الذي 

قد يفر�شه غياب رئي�ض اجلمهورية. �شحيٌح 

نتخاب الرئي�ض  ولوية يفر�ض اأن تبقى لإ اأن الأ

نتظام، ولو غري  ن من �شاأن ذلك اأن يعيد الإ لأ

املكتمل، لعمل املوؤ�ش�ش�������ات الد�شتورية. ولكن 

ف�������اق ال�شيا�شية، املحلية  ف�ي ظ�������ل اإن�شداد الآ

�شتحقاق هل  مت�������ام ه�������ذا الإ قليمي�������ة، لإ والإ

يج�������وز هدر هذه املليارات من الدولرات التي 

تهدد هيئات التمويل الدولية ب�شحبها ما مل 

تقر ف�ي املجل�ض النيابي فقط من اأجل بع�ض 

احل�شاب�������ات ال�شيا�شية اأو املزايدات ال�شعبوية 

من هنا اأو هناك؟

اإق��������رار ه�����ذه ال���ق���رو����ض وت����ل����زمي ه���ذه  اإن 

حتريك  ف�����ي  ك��ب��ري  ب�شكل  ي�شاهم  امل�����ش��اري��ع 

قطاع املقاولت واحلد من البطالة وتفعيل 

�شطراب  قت�شادية املعطلة بفعل الإ الدورة الإ

مني. ال�شيا�شي والأ

قت�شاد مقاربات خمتلفة عن  الإ ي�شتحق 

اأن ي�شكل  ال�شيا�شية، بل ي�شتحق  اخلالفات 

�شف، اأ�شبح  عامل اإلتقاء بني اللبنانيني. لالأ

ب�شكٍل  الفر�ض  اإ�شاعة  يجيدون  اللبنانيون 

حمرف!
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ف�ي هذا العدد
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 مقابلة: وزير العمل يف حديث ل� »املقاول اللبناين«

لقاء: رئي�ض بلدية ال�شّياح  ل� »املقاول اللبناين«

مناء! خا�ض: عندما تعطل ال�شيا�شة الإ

وىل من طريق النبطية �� مرجعيون م�شروع: املرحلة الأ
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Bottom Line

$1.4 Billion At Stake!
Without indulging in political 

or strategic analysis, this issue 
of the “Lebanese Contractor” 
unveils part of this intertwined 
relationship between politics 
and economics. It indirectly 
sheds light on the catastrophic 
results any economy could suffer 
from if political authorities fail 
to scheme clear and functional 
economic and social plans that 
meet the aspirations of their 
people.

$1.4 billion is the approximate 
sum of the approved loans 
for different developmental 
projects in Lebanon in several 
fields. Political divisions have 
stood in the way of holding 
a legislative parliamentary 
session to approve them.

Had these divisions been 
overcome, at least for the sake 
of the economy, this would 
have yielded positive economic 
effects at the different levels. It 
would have opened-up new job 
opportunities and help activate 
the paralyzed economic cycle.

Lebanon is on the verge of 
losing this financing in an 
unprecedented situation!

Rami Rayess
Twitter: @RamiRayess
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